
 

sz. melléklet 
 Megállapodás 

Hoi An Város Önkormányzata, Quang Nam Tartomány, VIETNAM, 
és 

Szentendre Város Önkormányzata, Magyarország 
között 

 
A Vietnámi Szocialista Köztársaság Quang Nam Tartományában található Hoi An Városának Bizottsága 

(People’s Committee), és Magyarország, Szentendre város (továbbiakban felek) 
 

megvizsgálják a két település közötti együttműködés lehetőségét, a Hoi An és Szentendre városok által 
kínált együttműködési lehetőségeket 

 
A felek tisztában vannak azzal, hogy az együttműködés erősítése és a szoros kapcsolat kialakítása a két 
város vezetősége között szükséges annak érdekében, hogy mozgósíthassák erősségeiket és forrásaikat, 
hogy egymást kölcsönösen segítsék az állami adminisztráció fejlesztésében, hogy teljesítsék az egyenlő 
együttműködés alapelveit a jogi előírások betartásával, ezzel is segítve egymás fejlődését a kultúra, 
gazdaság, társadalom területén, fejlesztve a diplomáciai kapcsolatot elsősorban a két város, valamint a két 
ország, Viet Nam és Magyarország között. 

 
Mindkét fél egyetért a következőkben: 
 

1. pont 
Mindkét fél együttműködik a turizmus területén kölcsönös tapasztalatcsere révén, kapcsolatot létesít az 
utazási társaságok között, koordinálják a turisztikai kiadványok és poszterek nyomtatását, kiadását. 
 
2. pont 
Mindkét fél együttműködik a kultúra területén kiállítások, performance-ok, művészeti szemináriumok 
révén. Mindkét fél támogatja a másik kulturális és tudományos értékeinek megőrzését. 
 
3. pont 
Mindkét fél lehetőséget teremt a művészek közötti cserekapcsolatra és együttműködésre,valamint 
művészeti táborok szervezésére. 
 
4. pont 
Mindkét fél lehetőséget teremt cserediák kapcsolatok kialakítására. 
 
5. pont 
Mindkét fél együttműködik a sport területén, lehetőséget teremtve sportolók cseréjére, valamint a 
sportszövetségek- és cégek közötti kapcsolatok kialakítására. 
 
6. pont 
Mindkét fél lehetőséget teremt az együttműködésre a gazdaság-kereskedelem területén, elősegítve és 
támogatva a közvetlen kapcsolat kialakítását a befektetők és vállalkozók között. 



 

 
7. pont 

Mindkét fél lehetőséget teremt kölcsönös tapasztalatcserére, valamint szakmai konferenciák 
megszervezésére kereskedelem témakörében az azt koordináló cégek között. Mindkét fél kedvező 
lehetőségeket biztosít a másik város vállalkozásainak és vállalkozóinak az együttműködésben való 
részvételhez. 

 
8. pont 

Mindkét fél megteremti a lehetőséget a tudományos kutatás, az oktatás és technológia területén való 
együttműködésre. Mindkét fél biztosítja a tudományos konferenciákon, továbbképzéseken, valamint 
tudományos vonatkozású hallgatói csereprogramokon való részvétel lehetőségét. A partnerek 
támogatják a különböző tudományos csoportok megalakulását a kutatások elősegítésére, még 
hatékonyabbá téve a fenti területeken való munkát. 

 
9. pont 

Mindkét fél együttműködik a környezetvédelem területein. A partnerek felügyelik és irányítják az e 
témában szervezett kutatásokat, támogatják a klímaváltozás elleni fellépést, valamint támogatják az 
ehhez kapcsolódó tudományos tevékenységeket, illetve a már megszerzett tapasztalatok cseréjét. 

 
10. pont 

Mindkét fél figyelembe veszi a másik ország törvényi és hatósági előírásait. Kölcsönös egyetértés 
esetén van lehetőség a megállapodás módosítására és kiegészítésére, melyeket jegyzőkönyvbe kell 
foglalni. 

 
11. pont 

A sikeres végrehajtás, valamint a felsorolt pontok gyakorlatban való megvalósításának érdekében az 
együttműködésben érintett intézmények/hivatalok/szervezetek elkészíthetik saját megegyezésüket a 
kölcsönös kapcsolat kialakításáról a Magyarországon, valamint a Vietnámi Szocialista Köztársaságban 
lefektetett jogszabályok szerint.  

 
12. pont 

Annak érdekében, hogy az érintett települések a fent említett területeken biztosítani tudják az 
együttműködést, mindkét fél kijelöl egy állandó, a kapcsolattartásért felelős személyt. 
Az együttműködésben kijelölt irányvonalak megvalósítása érdekében - amennyiben szükséges – a felek 
egy szakértői csapatot vagy testületet hozhatnak létre a közös programok, projektek előkészítésére és 
megvalósítására. 

 
13. pont 

A Megállapodásban lefektetett jogok és kötelezettségek nincsenek hatással a két fél más országokkal 
való megállapodásaira, valamint nem korlátozza jogukat más együttműködések során a kölcsönös 
kapcsolattartásra. 

 



 

14. pont 
Mindkét fél biztosítja a már leegyeztetett projektek pénzügyi fedezetét olyan módon, ahogy azt a 
megegyezés szerint az illetékes felek írásban rögzítették. 
 
 

15. pont 
A jelen megegyezés akkor emelkedik jogerőre, miután a felek egyezséget kötöttek és tájékoztatták 
egymást minden szükséges intézkedésről, amely a szerződés érvényesítéséhez szükséges. 
 

16. pont 
 
Az egyezmény érvényét veszíti, amennyiben valamelyik fél nem mutat együttműködést a fent említett 
pontok valamelyikében, és az a fél, aki érvényteleníteni akarja a szerződést, írásban jelzi azt a 
másiknak. 
 

17. pont 
A megállapodás tíz évig érvényes, és mindig tíz évre kerül meghosszabbításra, felmondási szándék 
esetén legkésőbb hat hónappal korábban a lejárat előtt kell értesíteni írásban a másik felet.  
 

18. pont 
Ezen egyezmény felmondása nem érinti azokat a programokat és projekteket, amelyek az 
együttműködés ideje alatt jöttek létre, kivéve, ha nem születik valamilyen más megállapodás.  
 

 
 
 
  


